LOKAL HMS INSTRUKS FOR OLJEVERNAKSJON
……………. I ……………….. KOMMUNE
1. Mål for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i prioritert rekkefølge:
a. Ingen personskader
b. Avgrense skader på miljøet, og unngå skader på miljøet som følge av
aksjonen. Eks.: Står du i oljesøl, gå bare på stier som er barket. Prøv å hindre
at olje blir spredd på ”rene” områder.
c. Unngå skader på materiell og utstyr. Bruk engangsdress ytterst om mulig.
2. Før du starter arbeidet, skal du:
- få utdelt verneutstyr, og få opplæring i rett bruk av utstyret.
- få informasjon om helseeffekt av kontakt med oljen.
- ha en generell HMS-gjennomgang av arbeidet du skal gjøre med arbeidsleder
eller innsatsleder
- gjøre deg kjent med hvor det er førstehjelpsutstyr og rutiner dersom skader har
oppstått. Lokal helsestasjonen er ved ……………………….Her skal det være
førstehjelpsutstyr og ekspertise.
3. Arbeidslederen skal foreta en konkret risikovurdering før arbeidet starter. Ting
som skal vurderes:
a. Vær og temperatur
b. Sted der arbeidet skal foregå (strand, holme, båt osv)
c. Arbeidsoppgaver
d. Samband
Se egen sjekkliste for risikovurdering i HMS-håndboka.
4. Noen generelle punkt som alltid gjelder:
- Oljen er i utgangspunktet giftig. Unngå hudkontakt. Om du får olje på
huden, vask den av så fort som mulig.
- Benytt alltid redningsvest ved arbeid i nærheten av sjø og når du er i båt
- Tlf nr til lokal lege er …………………. Medisinsk nødhjelp 113
- Husk at berg ned mot sjøen er sleipe både med og uten olje. Vær spesielt
oppmerksom ved frost
- Ved arbeid ved sjø og i båt skal en alltid være minst 2 personer.
5. Arbeidsleder skal rapportere HMS-status for sitt lag hver dag til kommunal
innsatsleder.
6. Alle har ansvar for å skaffe seg tilstrekkelig informasjon og ta nødvendig
ansvar for egen sikkerhet. Husk at dette ikke er en vanlig arbeidsplass, men HMSkravene er som på en vanlig arbeidsplass. Derfor må alle ta ekstra ansvar.
Når du har gjort deg kjent med HMS-instruksen, skriv under på liste hos din arbeidsleder
på at den er lest og forstått. Det anbefales at HMS håndboken tas med ut i felten!
HOVEDVERNEOMBUD FOR AKSJONEN I VÅR KOMMUNE ER ………………….
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Kvitteringsskjema for HMS gjennomgang
Jeg har hatt en innføring i HMS basert på ”HMS håndbok – Oljevern” og fått utdelt
lokal HMS instruks. Hensikten med oppdraget er forstått og verneutstyr som er
utlevert vil bli benyttet som forutsett.
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